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Miért ültessünk fákat? 

A növényzet fontossága az országban - a gazdálkodó is alkotja a tájat, és támogatja az 

életkörülményeket. 

Miért kellene fákat ültetnünk a városba? És milyen előnyöket hoznak a fák a városi 

környezetbe és az emberek jólétébe? 

Sokszor beszéltünk róla, de úgy gondoljuk, hogy soha nem elég. 

Ez az infografika röviden rávilágít a városban lévő fák előnyeire: 

 

https://www.facebook.com/LabREBUS/posts/2056101511088033 
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1) oxigént adnak 

2) árnyék és evapotranspiráció miatt - alacsonyabb nyári hőmérsékletet; 

(3) felfogják és tárolják a gáznemű és a porrészecskék szennyezőanyag-kibocsátását  

4) felszívja a városi esővizet 

5) a talajvízbe behatoló víz tisztítása 

6) a szigeti hő és a nyári hőhullám kontrasztja 

7) javítja a környezet és a közterek jó közérzetét, kényelmét és városi színvonalát, amelyben 

élünk vagy dolgozunk a társadalom javára 

 

Víz az országban 

Ez a kérdés szorosan kapcsolódik a mozgás és a vízvisszatartás kérdéséhez az országban. 

Csak az országban fenntartható víz használható mezőgazdasági termelésre, vagy 

nedvesítheti a levegőt. A kutatásokat kiterjedt módon végezték el, és az információkat egy 

prezentáció és prospektus formájában dolgozták fel. Ezek az anyagok, amelyeket a jövőbeli 

gazdálkodóknak tanulmányozniuk kell ahhoz, hogy megismerkedjenek ezzel a problémával, 

és képesek legyenek megszervezni azt a földjükre és környezetükre. 

 

http://zivavoda.biz/brozura/ 

 

 

Azon kívül azt írják: 

Az élővíz a bolygó 1% -os globális hálózatán (1% a bolygón) volt. Innovatív módja annak, 

hogy a vállalatok és a magánszemélyek a környezetet támogassák, és lehetővé tegyék 

számukra, hogy valóban felelősséget vállaljanak bolygónkért. Ez a hálózat ösztönzi az 

intelligensebb döntéshozatalt és a bolygó márkájának 1% -át, hogy több vásárlást végezzen. 

Ezenkívül nagyobb támogatást nyújt a környezetbarát megoldásoknak, amelyeket tapasztalt 

üzemeltetők támogatnak. 

 

http://zivavoda.biz/brozura/
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Az emberek a 1% for the Planet-ből azt mondják: 

A bolygónk már nem várhat. 

Ennek bizonyítéka lenyűgöző: az éghajlatváltozás közelgő fenyegetést jelent, egyre nagyobb 

hangsúlyt fektetnek az élelmiszer-ellátó rendszerekre, és országaink, vizeink és fajaink 

veszélyeztetettek, mint eddig soha. Ha most nem cselekszünk, bolygónk életképességét és 

életminőségünket - nem is beszélve gazdaságunk egészségéről - egzisztenciális fenyegetéssel 

kell szembenézniük. 

Sajnos a globális közösség nem felel meg ennek a kihívásnak. Jelenleg az amerikai filantrópok 

támogatásainak csupán három százaléka megy az Egyesült Államokba a környezetvédelmi 

kérdésekkel való foglalkozásra; és ebből az ajándékból csak három százaléka származik az 

üzleti szférából. Ezenkívül a környezetvédelem állami finanszírozása a legjobb időkben is 

változó. A globális közösségnek felelőssége és lehetősége van a bolygó megerősítésére és a 

pozitív változások kezelésére. 

 

Nem könnyű tudni, hogy hol és hogyan dolgozik a pénzed. A legtöbb vállalatnak és 

magánszemélynek nem áll rendelkezésére szaktudás a saját környezetvédelmi támogatási 

stratégiák kidolgozásához, és kevés embernek van ideje vagy erőforrása, hogy megvizsgálja, 

hogyan segíthet. 

Összefogva az 1 % a bolygóért-vel, ezt a munkát ránk hagyod. Időt és pénzt takarítunk meg 

neked, és maximalizáljuk ajándékod hatását azzal, hogy összekapcsolunk a megbízható 

nonprofit partnereinkkel. 

 Minden órában 0,6 hektár mezőgazdasági terület változik sivataggá. 

 Minden évben 2,12 milliárd tonna műanyaghulladék ér véget az óceánokban. 

 Minden évben 500 milliárd dollárnyi kárt okoz a globális felmelegedés. 

A Cseh Köztársaság Földművelésügyi Minisztériumának érdeklődése alá került egy nagyon 

hasonló, fa kiültetéses projekt, és demonstrációs gazdaságokat állítottak ki, hogy 

megtanítsák más mezőgazdasági termelők számára hogyan kell ezt csinálni. 

 

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/zlinsky-kraj/2536072-pole-stromy-pole-

stromy-recept-na-boj-proti-erozi-a-suchu-je-genialne 

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/zlinsky-kraj/2536072-pole-stromy-pole-stromy-recept-na-boj-proti-erozi-a-suchu-je-genialne
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/zlinsky-kraj/2536072-pole-stromy-pole-stromy-recept-na-boj-proti-erozi-a-suchu-je-genialne
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Föld, föld, föld… 

Igen, sokszor beszéltünk a földről. A gazdálkodó föld nélkül nem tud létezni, nem létezhet. A 

növények a földből nőnek, az állattenyésztéshez és így az allatok számára is rajta termesztjük 

ki a táplálékot. Az ember közlekedik rajta és közben nem is tudatosítja, hogy éppen hány 

millió, milliárd szervezeten lépked. 

Mindennek az összessége megteremti a megfelelő feltételeket a vízzel való gazdálkodáshoz 

és a vízvisszatartáshoz. 

És mit mond erre a föld? 

 

 https://www.facebook.com/dobraspravaO/videos/1682827915067325/  

 

Az élet nélküli föld csak egy éllettelen anyag. Tudjuk, hogy a komposztálás folyamat teszi 

élővé és teremti meg benne az életet.  

 

https://www.facebook.com/VoieNature/videos/1193505634137295/ 

 

 

Mi a mai trend?  

A szlovák vásárlók egyre több szlovák ételt keresnek. A pulton viszont csak kis százalékban 
találhatók. Nagyon hasonló a helyzet a Cseh Köztársaságban, Lengyelországban és 
Magyarországon. 
 
Az üzletek tele vannak külföldi zöldségekkel és gyümölcsökkel, mert a vásárlók megszokták, 
hogy minden időszakban a teljes választék a rendelkezésükre ál és mert elfelejtettük az 
idényjellegű ételeket. 
 
Ezek a legalkalmasabbak az emberek számára, ezért az egészséges ételek utáni való utazás 
a jelenlegi turizmus részét képezi. 
 
Ez a látogatás a különböző regionális piacokon, ötletes piacokon és a történetek, amelyek 
gyakran kötődnek a hagyományos eseményekhez, amelyek az adott területhez fűződnek. 
 
És ez egy másik olyan pont, amelyre a fiatal vállalkozónak összpontosítania kell. 
 

https://www.facebook.com/dobraspravaO/videos/1682827915067325/
https://www.facebook.com/VoieNature/videos/1193505634137295/
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Megtalálni a megfelelő terméket az ügyfél számára, amelyik érdekes és más lesz számára a 
másik pedig hagyományos és helyi lesz. 
 

Városközeli bio-gazdálkodók 

Példák Bécsből és a Cseh Köztársaságból 

A városok közvetlen közelében a bio-gazdálkodók ösztönzése és a minőségi termékekkel 

foglalkozó üzletek sokszínű hálózatának kialakítása már létezik. 

Megtalálni a lehetőséget a helyi, környezetkímélő élelmiszerek könnyű megvásárlására a 

városi lakosság számára nem mindig természetes dolog. Az élelmiszerek távolról utaznak 

hozzájuk és közben elvesztik a frissességüket és az ízüket. A gazdaságokon és a piacokon való 

vásárlások helyett az emberek általában a városszéli nagy szupermarketekbe mennek. A 

városi gazdálkodók hálózatának és a termékeik értékesítési helyének kialakítása számos 

előnnyel jár. A helyi embereknek lehetősége van arra, hogy az otthonukhoz közel 

vásárolhassanak, kapcsolatot teremtethetnek a termelővel és végül is a biogazdálkodás nem 

terheli annyira a természetet. Ezt a Bécsi Városháza is felismerte és aktíva támogatja a bio-

termelőket.  

 

A helyi gazdálkodásoktól az óvodákba  

A biotermékeket és a mezőgazdaságot évek óta támogatja a Bécsi Városháza különböző 

programjain és projektjein keresztül. Maga a városháza úgy döntött, hogy példát mutat be, 

és elkötelezte magát, hogy az irányítása alatt álló intézmények, minimálisan harminc 

százalék környezetbarát módon termesztett ételből fognak főzni. Az óvodák és az iskolák 

esetében ez egész ötven százalékot jelent. Így naponta akár 100 000 adag ökológiai 

táplálékot készítenek a városi iskolákba és óvodákba, kórházakba vagy ápolási otthonokba. 

Bécs hosszú távon magas arányban rendelkezik mezőgazdasági területekkel a helyi 

zöldségtermelők számára. A város területének egészen a hatodrésze van a mezőgazdaságra 

használva. A termelők vagy a termelőnők termékei nem rendelkeztek ökológiai 

bizonyítvánnyal és ezért nem feleltek meg a városháza által előírt követelményeknek. A 

zöldségeket például mesterséges szubsztrátummal rendelkező üvegházakban termesztették, 

míg a jogszabályok értelmében az ökológiailag termesztett termékek a természetes 

szubsztrátumon termesztett termékeket jelenti. A város ezért olyan kampányt indított, 

amelynek célja, hogy a hagyományos termesztők számára engedélyezett ökológiai 

területeket kínáljon, és segítse őket átállni a bio-gazdálkodásra. Azok a mezőgazdasági 

termelők és mezőgazdasági termelőnők, akik érdeklődtek a program iránt, hét-nyolc 

tagcsoportba álltak össze, elosztották a mezőt, és mindegyikük a saját növényi keverékét 

termeszti itt. 
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Annak érdekében, hogy intézményei számára elegendő mennyiségű ökológiai táplálékot 

biztosítson a kistermelők széles köréből, Bécs az üzleti társaságán keresztül bebiztosítja a 

friss zöldségek megrendelését előre a következő szezonra. Így a kistermelők biztosak 

lehetnek abban, hogy előzetesen értékesítik termékeiket. Az ügyfelek pedig tudják, hogy a 

friss, szerves zöldségeket megkapják az előre meghatározott mennyiségben.  

Park Helmut Zilk. Bécs szisztematikusan fejleszti a városi gazdák hálózatát. (CC BY-NC-SA 2.0) 

 

Ökológiai vásárlás egész Bécsben 

Az Egészséges és Szerves Élelmiszereket az intézményekbe nevű programot az 

ÖkoKauf Wien (Ecologically Buying Wien) nevű városi program működteti. De a teendőit 
messze nem meríti ki csupán az ökológiai élelmiszerek népszerűsítése. Meghatározza a 
városi intézmények termékeinek és szolgáltatásainak beszerzésére vonatkozó szabályokat a 
környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés érdekében. Az önkormányzati intézmények, 
így például környezetbarát módon mosnak, irodai eszközöket és elektronikus eszközöket 
vásárolnak, elektromos autókat használnak, vagy energiatakarékosan építkeznek és 
certifikált anyagokat használnak. 
 

A bécsi intézmények költségvetése évente ötven milliárd körül alakul, így a város 
legfontosabb gazdasági ereje. A helyi politikai képviselet úgy döntött, hogy ezeket a 
forrásokat a lehető leginkább környezetbarát módon fekteti be. A városháza fokozatosan 
elkezdte végrehajtani a tervet, és most példaként jár elöl a lakosai számára. 
 
A programot 1998-ban hozták létre, és részt vesz benne a városháza és a városházán kívül 
kétszáz alkalmazott és munkavállaló. A projekteket a projektvezető és az irányítócsoport 
koordinálja, ahová külső szakértőket is meghívnak. 
 
Az ÖkoKauf Wien-nek köszönhetően Bécset az Európai Bizottság fenntartható városi 
modellnek tartja. 2011-ben a program megkapta az European Public Sector Award (európai 
közszektor díját). A program széleskörűen ismerteti a környezetvédelmi szerződésekre 
vonatkozó kritériumokat a különböző területeken a honlapján (német nyelven). A városháza 
is értékelte a hatását. Ezért elemezte az egyes intézkedések bevezetésének sikerességét. 
Emellett említi a program egyéb sikereit is: a széndioxid-termelés évente 15 000 tonnával 
történő csökkentése, évente 1,5 millió euró megtakarításával a modern építési 
technológiáknak és az energiahatékony épületeknek köszönhetően vagy a szennyezett 
levegő csökkentésén keresztül, és évente 300 000 euró megtakarítást jelent a 
porrészecskékből az alacsony kibocsátású közlekedési eszközök használata miatt. 
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Termesztéssel az éghajlat védelméért 

Az ÖkoKauf Wien program a Bécsi Klimaschutzprogramm (rövidítve KLiP) egyik pillére, amely 

tíz éves időszakra volt tervezve és 1999-ben indult el. 2010-től 2020-ig fut az utódja a KliP II. 

Az ÖkoKauf Wien azonban nem a Bécsi Városháza egyetlen programja, amely elősegíti a 

biogazdálkodás elveit a városban. Bécs aktívan támogatja az egyéni és közösségi városi 

gazdálkodást, különösen pénzügyi hozzájárulással és tanácsadással. 

A Bécsi Mezőgazdasági Kamara és a Városi Környezetvédelmi osztály által elindított 

weboldalon többet tudhat meg a helyi gazdálkodókról, és arról, hogy hol lehet megvásárolni 

termékeiket. Letölthető egy hasznos alkalmazás is, amely bemutassa a legközelebbi 

mezőgazdasági termelőket és mezőgazdasági üzleteket Bécs körzetében. 

A város támogatást nyújt a gazdák piacainak, ahol a lakosok friss helyi ételeket 

vásárolhatnak. Jelenleg tizenhét állandó és öt ideiglenes mezőgazdasági termelői piac 

működik Bécsben. A helyi élelmiszerek vásárlását és értékesítését a Városháza is támogatja 

közvetetten azzal, hogy szabályozza a nagy szupermarketek mennyiségét. Igazságosan 

biztosítja így a különböző szállítók képviseletét a városban. A városi tanács meghatározhatja 

a földterület maximális nagyságát, amelyen a bevásárlóközpontot felépíthetik. Az építkezés 

értékelése szintén figyelembe veszi a helyi lakosság struktúráját és hozzáférhetőségét. A 

bevásárlóövezet felépítését megelőzően meg kell határozni a tervezett bevásárlóközpont 

hatását más üzletekre és bevásárlóövezetekre is. 

Osztrák beruházások a kis gazdaságokban és az ökológiai termékekben 

Bécs nem egyedüli, ami a kis gazdaságok és a biogazdálkodások támogatását illeti. Az osztrák 

mezőgazdasági támogatási rendszer lényegesen különbözik a cseh országitól, mert állami és 

európai támogatásai elsősorban a kistermelők vagy a mezőgazdasági termelők számára 

irányulnak, és támogatják a regionális termelési és fogyasztási hálózatot. Ez azt jelenti, hogy 

ugyanúgy, mint Bécsben, az osztrákoknak is jobb lehetőségeik vannak arra, hogy közvetlenül 

a mezőgazdasági termelőtől, a piacról, bio dobozokon vagy öngyűjtésen keresztül 

vásároljanak friss élelmiszert, kedvezményes áron. A helyiek gyakrabban választják ki az 

egyik lehetőséget a transznacionális kereskedelmi láncokban való vásárlás előtt. 

A bio-élelmiszereket Ausztriában is támogatják. A jogalkotó kötelezettséget szab ki arra, 

hogy az iskolai intézményekben a beszerzett élelmiszerek teljes mennyiségének harminc 

százaléka ökológiai élelmiszer legyen (Németországban ötven százalék, Dániában pedig 60 

százalék). Csehországban ez az arány körülbelül másfél és három százalék között van, és nem 

rendelkezik jogalkotási támogatással. 
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És hogy van ez nálunk? 

Nem csak arról van szó, hogy mit veszünk, hanem arról is, hogy hol vesszük. Ennek is 

különböző hatásai vannak a környezetre. A Csehországi emberek ma a legtöbb bio-

élelmiszert a szupermarketekben vásárolják - egész hatvan százalékát. Az országos 

terjeszkedésük miatt több ezer kisvállalkozás ment tönkre különböző méretű városokban, az 

emberek hosszabb ideig utaznak a boltba, és egyre többet kell használniuk a gépkocsikat, 

tűnnek el a szabad területek a városokban és a környező térségben, növelve az egyéni 

autóforgalom terheit és eltávolítva a fákat és egyéb növényzetet. 

Városi tanácsok meg tudják határozni, hogy hány szupermarketet bír el a településük vagy 

városuk. Lehetséges módja ennek egy olyan földhasználati terv kialakítása, amely a 

szupermarketek építését csak olyan területeken teszi lehetővé, ahol erre szükség van, és 

ártalmatlanok, például olyan területeken, ahol nagy a lakosság, vagy korábban épített vagy 

betonozott területek, amelyek könnyen megközelíthetők a környékről és a 

tömegközlekedéshez kapcsolódnak.  

A város így meghatározhatja azt is, hogy a szupermarketek hogyan nézzenek ki, például 

tiszteletben kell tartaniuk a környék jellegét, parkolóhelyet kell biztosítaniuk földalattit vagy 

az épületben, és a telekből mekkora részt kell kialakítani zöld övezetté. 

A Brno NESEHNUTÍ minden részletében ilyen megoldást javasolt. A megoldás önálló 

ellenzéken ment keresztül az építészeti és várostervezési hivatalban és a jogi ellenzékben. A 

NESEHNUTÍ támogatja ennek a megoldásnak a földhasználati tervben való bevitelét. Eddig 

csak részleges javításokat sikerült elérnie, mint például a közlekedési szolgáltatások 

területének védelme a szupermarket elfoglalásától vagy a kiskereskedelmi terület és a 

elérhetőségi távolság meghatározását. Rendszer megoldást azonban a város még mindig 

nem fogadott el. 

A közeli élelmiszerek vásárlását a városi és környező gazdálkodók közvetlen támogatásával is 

lehet. A városi gazdálkodás, mint érték például beilleszthető az egyes stratégiai 

dokumentumokba. A prágai stratégiai terv előirányozza az elővárosi és a városi kertészkedés 

fejlesztését és megőrzését, különösen a közösségi kerteket és kertészeti telepeket, valamint 

a mezőgazdasági termelők piacának fejlődését. Az ökológiai gazdálkodás területeinek 

bővítése, illetve a termelésnek a gazdálkodók és a mezőgazdasági termelők közötti, a város 

különböző formáival rendelkező városok köré történő kiterjesztésére irányuló törekvések 

még mindig hiányosak. E tekintetben a cseh városoknak még mindig tanulniuk kell az 

osztrákoktól. 
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Példák Szlovákiából 

Együttműködés OZ Hroneko-val: 

Az Új Tekov nevű településen, olyan aktív fiatalok csoportja jött létre, akik nem élnek a mai 

fogyasztói életmóddal, épp ellenkezőleg, olyan tevékenységeket hajtanak végre, amelyek a 

közösség és a környék minden lakóinak közösségét aktív és környezetileg természetes 

élethez vezetik. 

Nagy megtiszteltetés az OZ Guľôčka számára, hogy munkatársak vagyunk és közös 

tevékenységekben veszünk részt, különösen a mezőgazdasági és növényi területeken. 

Részt veszünk a helyi tematikus piacokon, amelyek keresetté váltak a környékbéli emberek 

számára is. Ez a minőségi regionális termékek forrása számukra, valamint a generációk 

találkozóhelye és a tapasztalatok megosztása. 

A kész film értékes információ és oktató forrás a tanulók számára, és a tanulói útmutatóban 

található anyagok részét képezi. 

 

https://www.facebook.com/bonario.sk/videos/1703344499710019/ 

 

Nyersanyagot, tanácsot ad a komposztálásról, az egyes növényfajok gondozásáról és 

feldolgozásáról. 

Az egyik legfontosabb előfeltétele egy gazdálkodó munkájának, egy fiatal gazdálkodónak, 

hogy ne maradjon egyedül, de ugyan olyan szemléletmódú embereket és ember csoportokat 

keresse, és így gazdagítsák egymást. 

Hasonló hosszú távú együttműködés az ötletek felhasználása és a tapasztalatok megosztása 

Šlinský úrral. 

Agrokruhy módszertanát több alkalommal előadták a Levice-i PaSV SOE-ban. Akkor 

ismerkedhettek meg vele a hallgatók és gyakorlatilag megnézhették egy tanulmányút 

keretén belül. 

A hosszú távú felhasználás érdekében ezt is be akarjuk sorolni ebbe a kalauzba a 

videodokumentációval együtt, amely az ökológiai gazdálkodás ötletének és módszertanának 

kiterjesztését javasolja Szlovákiának egy másik részének éghajlati és talajviszonyaiban, mint a 

Hrubý Šúr Pozsonyban, ahol Mr. Šlinský működik. 

 

https://www.facebook.com/bonario.sk/videos/1703344499710019/
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Ez a módszer a meleg éghajlati viszonyok és a kellően nagy sík területekhez kötődik. Egyebek 

a mezőgazdasági termelő hajlandóságán és kreativitásán múlik. Mr. Šlinský alaposan 

részletes módon regisztrálja a megrendeléseket és az áruelosztást. Ő egy következő ember a 

kirakós játékban, amely szereti átadni tudását a minőségi gazda munkájának fejlesztéséhez. 

 

https://www.facebook.com/RastoTrnka/videos/1704809519631122/ 

 

PD Kozárovce a Levice kerületben a minőségi tehéntej egyik legjobb gyártója. Elnöke, Ing. 
Peter Repiský olyan fiatal, aki tudatában van a jelen problémáinak, és nyilvánosan beszél 
róluk. 
 
A mezőgazdaság jövője a fiatalok kezében van. De őket ez nem túlzottan vonza. Miért 
vannak más prioritásaik? Hogyan lehet megváltoztatni az agrárpolitikát és magát a 
kenyérgazdaságot a fiatalok vonzására? 
 
Az emberek a szarvasmarhák tenyészésével is civilizálódtak. Miért nem vonza ez őket ma 
is?  
 
Nézzük meg, hogyan néz ki a gazdaságok többsége, és az uralkodó médiakép a 
mezőgazdaságról. Pontosan ez alakítja a társadalom elképzelését a mezőgazdaságról. A 
valóság azonban összetettebb, talán azért, mert az embereknek nincs idejük észlelni. 
 
Joghurt, egy szelet sajt vagy a finom steak mögött is a szarvasmarhát kell keresni. De az 
nem eteti meg magát. 
 
Természetesen. Nem elég a szarvasmarha, hanem ember is kell mellé. Az ember és az állat 
ősrégi együttélése a mai létünk számára is nagyon fontos. Ha azt akarjuk, hogy a gazdaságok 
virágozzanak, akkor olyan embereket kell keresnünk, akiket jó kapcsolat fűz az állatokhoz. 
Mindaddig, amíg hiányzik a kapcsolat, és az ember csak a kereset miatt jár el a gazdaságba, 
ez az eredményeken is látható. Az állatnak érdeklődést kell kiváltania az emberben, együtt 
kell érezniük és egy egységet kell alkotniuk. Sajnos, egyre kevesebb az az ember, akik kielégít 
az állatokkal való munka. 
 
Kortársai közül hányan dolgoznak a mezőgazdaságban? 
 
Nos, tudomásom szerint, rajtam kívül már csak ketten vannak, de azok is inkább az üzleti 
tevékenységekkel foglalkoznak. A gyártási szférában egyszerűen nagyon kevesen vagyunk. 
 
Csakhogy ön viszonylag magasan áll a társadalmi rangsorban. A szövetkezet elnöke még 
mindig nagy tiszteletnek örvend a faluban. De mi a helyzet az etetőkkel vagy a fejőkkel? 
Van edgyáltalán aki csinálja ezt a munkát? 
 

https://www.facebook.com/RastoTrnka/videos/1704809519631122/
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Idáig igen, hiszen 800 szarvasmarhát tenyésztünk. De egyre inkább arra kényszerülünk, hogy 
külső embereket keressünk. Nem csak a munkaügyi hivatalokat szólítjuk meg de a 
gazdaságot úgyis prezentáljuk mint az egyik vezető szlovák tarka szarvasmarha tenyésztőt és 
még különböző eseményekre is járunk. Kiderült azonban, hogy problémát jelent a megfelelő 
emberek megtalálása, akár egy közeli vagy egy távoli helyszínről, így kénytelenek vagyunk 
arra, hogy a külföldi munkavállalókra összpontosítsunk. 
 
És hol fognak lakni? 
 
Mivel nem rendelkezünk saját szálláskapacitással, fokozatosan fel kell építeni őket, vagy meg 
kell keresnünk őket bérleti kapcsolatok formájában. Mindezek a beruházások azonban terhet 
jelentenek a vállalkozás gazdasága számára. 
Ez azt jelenti, hogy nem elég egy új gazdaság létrehozása, a modern technológiával való 
felszerelése, de szükséges 4-5 lakás felépítése is? 
 
Igen, ez az egyik lehetőség. Egy olcsóbb alternatíva az, hogy régi házakat vagy lakásokat 
veszünk a falvakban. Fontos az emberi munka arányának csökkentése a gazdaságban, hogy a 
lehető legtöbb munkát végezhessük el minimális létszámmal. Ezért fektetünk be 
hatékonyabb technológiába, gépesítjük, automatizáljuk a munkát. A legfontosabb az 
emberek motivációja, meg kell fizetni őket, hogy a gazdaságban maradjanak. De elbírja-e ezt 
a farmok gazdasága?  
 
Nem fedezi ezt a tej növekedő ára sem? 
 
Csupán most, a katasztrofális aszály után, élednek újjá a tejárak. Viszont az utolsó 
negyedévben a tej ára az év eleje óta csökkent. Nem a szlovák, de a világpiac határozza meg 
a gabona, a hús és a tej árait. Sajnos a közös uniós piacon nem ugyanazon feltételek mellett 
versenyezünk.  
 
Miért? 
 
A versenytársak önmagában nem állítják elő a tejet olcsóbban, mint mi, de sokkal több 
segítséget kapnak az államtól. Hosszú távon olyan mechanizmusok működnek ott, amelyeket 
nálunk csak kis lépésekben próbálunk bevezetni a gyakorlatba. A foglalkoztatás kérdését 
sokkal hatékonyabban kezeljük olyan különféle adó és járulék engedmények révén, amelyek 
nálunk nem érvényesülnek. Ezért a mezőgazdasági termelőknek nem kell olyan magas 
járulékokat és adókat fizetniük, mint nekünk, és így a megtakarításokat rákölthetik a 
munkavállalók béreire. 
 
Úgy tartják, hogy a ravaszságban nincs semmi bűvészet. 
 
Ez így igaz. A globális klímaváltozás minden államot arra kényszerít, hogy az 
élelmiszerbiztonságot a lehető legnagyobb mértékben növelje. Szlovákiában érzékeljük, de 
messze vagyunk attól, amit a helyzet igényel. 
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Mi a probléma? A kommunikációban, a politikai hajlandóságban, hogy hallgasson és 
tükrözze a mezőgazdaság problémáit? 
 
Nem mondanám, hogy nem hallgatnak ránk, szerintem meg tudjuk nevezni a problémákat, 
de a dolgokat mindig az utolsó pillanatban akarják megoldani. Például az Agrárkamara 
figyelmeztetett arra, hogy a tejkvóták felszámolása Brüsszelben pusztító tejtöbbletet fog 
eredményezni. Közben egy orosz embargó is hatályba lépett, és a későbbi tejválság 
pusztítóan hatott a gazdákra Európa-szerte. Amikor már elviselhetetlen stádiumba került a 
dolog, a kormány 30 millió euró formájában mentő kötelet dobott a gazdáknak. Addig 
azonban sok jelentős gazdaság esett ki a színtérről. Ha ezt a döntést egy fél vagy 
háromnegyed évvel korábban hozzák meg, akkor most nem kellene beszélnünk a tejelő 
tehenek állományának hirtelen csökkenéséről és a Szlovákia önellátásának csökkenéséről. 
 
 
Igaz, hogy aki időben ad az kétszer ad? 
 
Természetesen. Németországban a szárazság egyik gazdaságot pusztítja a másik után, de a 
gazdálkodók már kaptak garanciát a kormánytól, hogy egy milliárd eurót biztosítsanak a 
károk helyreállítására. Megjegyzem, mind ez két héttel az aratás után. Amennyiben a 
gazdálkodóknak most nem segítenének, akkor a későbbi mezőgazdasági üzemek megújítása 
sokkal drágább lenne. Ezért erélyesen álnak hozzá a problémák megoldásához. Németország 
bemutatja, hogyan kellene kezelni a dolgokat hazánkban is.  
 
De vajon van Szlovákia is olyan gazdag, mint Németország? 
 
Természetesen az is igaz, hogy csak olyan takaróval takaródzhatunk, amilyenre telik. De úgy 
gondolom, hogy itt az ideje újraértékelni az ország fejlődésének prioritásait. A mezőgazdaság 
szintén a gazdaság része. Az is munkát ad, és eldönti, hogy az ország hogyan birkózik meg a 
globális éghajlatváltozással. Olyan feltételekkel rendelkezünk, amelyek lehetővé teszik, hogy 
a mérsékelt zóna gyakorlatilag minden élelmiszerét otthon állítsuk elő. A boltokban azonban 
csupán 40% -os a szlovák ételek kínálata. Hová kerültük? 
 
 
Mi vezetett a jelenlegi állapothoz, amely hosszú távon fenttarthatatlan? 
 
Ez egyrészt a mezőgazdaság 1990 óta történt átalakulásának eredménye, másrészt pedig az 
EU közös agrárpolitikájának feltételei, az általunk elfogadott szabályokkal. Ezek nem jók. Az 
egyszerűsített területalapú fizetési rendszer elfogadásával, mintha sokáig aludnánk. Ebben a 
formában nyújtott támogatás nem kényszerítette a hatékony termelést és a hatékony 
gyártást. Az úgynevezett " tájfenntartás” elve érvényesült. Ez az oka annak, hogy több 
esetben azok vannak jobb gazdasági helyzetben, akik a termelés és foglalkoztatottság kárára 
mulcsolják a földet és ezért támogatást vesznek fel. Ez egy egyszerűbb út, de nem ad hozzá 
értéket, nem foglalkoztat embereket… 
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Ez a rendszer a végét járja. Azonban szó van a támogatások megszabásáról. A 
minisztériumot nyugtatja, hogy ez nem fogja érinteni a nagyvállalatokat foglalkoztatását. 
Hogy lesz ez nálatok? 
 
Jelenleg 35 állandó munkatársunk van, valamint néhány brigádmunkás a szezonban, akivel 
10 050 hektár területen dolgozunk. A legfontosabb iparágat a 800 db állattenyésztése jelent. 
Állattenyésztés nélkül képesek lennénk egy ezer hektáros mezőgazdasági földet művelni 
erősebb technológiával és 7-8 fővel. Nos, minden bizonnyal egyszerűbb lenne. De mi 
továbbra is komplex mezőgazdasági termelést akarunk folytatni, látjuk a jövőben rejlő 
lehetőségeket. 
 
Miért? 
 
A mezőgazdaság mindig egy hosszú távú futást jelent és mindig látni kell a horizont mögé. A 
szarvasmarha életet hoz a tájnak és garantálja a talaj termékenységét. Természetesen, 
nekünk nem elég 30 cent egy liter tejért, hiszen ez nem takarja a termelési költségeket. 
Innen már egyes mezőgazdászok közel állnak ahhoz a döntés meghozatalához, hogy 
befejezik a tejelő tehenek tenyészetét. Ez egy visszavonhatatlan döntés. Aki a gazdaságot 
egyszer bezárja, az soha nem kezdi újból. Ha az emberek nem mennek ki a gazdaságra, többé 
már nem szoknak vissza. Ha a trágya most nem bűzlik nekik, de abba hagyják a munkát vele, 
egy hónap múlva már bűzleni fog nekik. Ez egy rend, amelyet ki kell bírni, főleg a tenyészet 
elért szintje miatt. 
 
Összehasonlíthatójak- e szlovák tenyészetek az élenjáró európai tenyészetekkel? 
 
A mi szarvasmarháinknak olyan a genetikájuk, amely kiváló még Európán belül is. A szlovák 
tarka szarvasmarha tenyészete szinte Németország és Ausztria szintjén van. Ha ezt a 
szarvasmarha tenyészetet fel kellene számolnunk és néhány év múlva újra kezdeni a 
tenyészetet, minden bizonnyal többszörös lenne ennek az ára és még az is 
megkérdőjelezhető, hogy valaha is elérnénk ezt a genetikai szintet. Ezt tudatosítaniuk kell 
nem csak a gazdálkodóknak, de a politikusoknak is.  
 
És tudatosítják ezt? 
 
Nyilvánvalóan nem minden következményt, különben nem lennénk ott, ahol vagyunk. 
Hangsúlyozom, hogy a saját utunkat kellene járnunk. A jövőbeni fejlődés nem a gazdaságok 
porlasztásában rejlik, hanem a koncentrációban és az ezzel járó magasabb szintű 
állattenyésztés hatékonyságában. A gazdaságok nyugaton is növekszenek. Az a gazdálkodó, 
aki csak tíz tejelő tehénnel rendelkezik, nem tud versenyezni egy nagyobb és produktívabb 
gazdasággal, ha csak tejet termel, és nem gyárt más, különleges terméket. Ezért nem értek 
egyet a támogatások megszabásával. Úgy érzékelem, mint a nyugati országok vágyát 
meglopni Szlovákiát az utolsó előnyétől, amely megmaradt neki a régi és új tagországok közti 
versenyben. Akár 10, 100 vagy 1 000 hektárt művel, minden egyes hektárt egyformán 
minőségesen kell megművelni. Ráadásul, nem úgy tűnik, hogy a szlovákiai kisgazdák 
túlságosan érdeklődnének az állattenyésztés iránt.  
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Ismét a fiataloknál tartunk. Az Agrokomplex kiállításon éppen azok a pavilonok voltak 
legnépszerűbbek, ahol a szarvasmarhák és a sertések voltak. A tinédzserek szelfiket 
készítettek az állatokkal. Mit kéne tenni azért, hogy ez a bűvölet tanulmányokká majd 
munkaviszonnyá alakuljon át? 
 
Ha a kiállítás ilyen lelkesedést váltott ki a gyerekekből és a fiatalokból, akkor ezt a kialakuló 
szeretett fejleszteni kéne a szlovák vidéki gazdaságok szerte. Kozárovcében évente kétszer 
háromszor szervezünk nyitott napokat a gazdaságon, de tulajdonképpen egész évben nyitva 
van. Van egy kis állatkertünk szamárral, kecskékkel és igyekszünk a szülőknek és a 
gyerekeknek közelebb hozni a termeléshez. Megpróbáljuk nekik megmutatni a tenyésztői 
munka szebbik felét és nem csak a munkáról beszélünk.  
 
 
 
Fontos ez? 
 
Nagyon. Talán minden gyerek szeret meginni egy pohár friss tejet, joghurtot, sajtot, 
termixet, túrót, vajat. Ma a gyerekek úgy érzékelik az élelmiszereket, mint egy tárgyat, amely 
mögött nincs munka. Mi a gazdaságon felvilágosítjuk őket arról, hogy ez nem így van. Nézzék 
csak meg, hogy mind ezt megkapjátok, mennyi mindent kell azért megtenni. A gazdálkodó 
munkájának a jövőben is lesz értelme, hiszen a világ népessége növekszik, és a táplálék 
minőségére és mennyiségére vonatkozó igények is növekedni fognak. 
 
Nehéz megfelelő módon emlékeztetni a gyerekeket arról, hogy a tej, joghurt, avagy a sajt 
előállítása mögött a gazdálkodó munkája rejlik? 
 
Megszoktuk, hogy a pultok tele vannak élelmiszerekkel, és hogy olcsóknak kell lenniük, 
mintha értéktelenek lennének. Ezt a megközelítést meg kell változtatnunk.  Egyszerűen az 
embereknek meg kell a dolgokat magyarázni. Hányan vagyunk tisztába azzal, hogy néha 
értelmetlenül sok pénzt fizetünk a mobilkommunikációért és egyéb olyan dolgokért, amelyek 
nem feltétlenül fontosak a minőségi élethez? Az embereknek meg kell fizetniük azért is, hogy 
minőségi élelmiszereik legyenek, hogy megművelt földet lássanak maguk körül, mert ez a 
környezet az, amelyben mindannyian élünk. Ezek olyan dolgok, amelyek nem hullanak 
maguktól az égből, de a gazdálkodók teremtik elő őket.  
  
Nem tűnik könnyűnek, megkülönböztetni mi a fontos és mi a kevésbé fontos az életben. 
 
Egyetértek. A fiatalok, minden bizonnyal a média, a reklámok, de a kortársak hatására is 
jobban adnak a minőségi cipőkre, ruházatra, telefonra, mint a jó minőségű élelmiszerekre. A 
legtöbb közgazdász, az egy főre jutó GDP alapján ítéli meg az életszínvonalat, de kevesen 
beszélnek az életminőségről, és ez a különbség. Amikor minőségi ételeket fogyasztok, tiszta 
vizet iszok, tiszta levegőt szívok, többet birtoklok, mint amikor a legújabb iPhone, a legújabb 
cipők, drága öltönyöm van, mert ezek hosszú távon nem nyújtják nekem azt, mint ezek az 
„apróságok”. 
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Miért nehéz ma embereket toborozni a gazdaságokba, még a városoktól távol eső vidéken 
is? Miért van ilyen ellenszenv a gazdaságok iránt már a falvakban is? 
 
Úgy, mint mindennek, a gazdaságnak is megvannak a maga előnyei és hátrányai. 
Kozárovcében van egy tejautomatánk, amelyet az emberek használnak. Csakhogy, ebben az 
esetben a friss tej hátránya a néha a farmról áramló kellemetlen szag. Amikor a trágyát a 
talajba helyezzük, igyekszünk ezt minél gyorsabban megtenni, hogy a legkevésbé terheljük az 
embereket a kellemetlen szaggal. Igaz, hogy egyre több városi ember lakik falun, és 
panaszkodnak, hogy reggel a szomszéd kakasának a kukorékolása ébreszti őket fel. Azzal az 
elképzeléssel vették a házat, hogy a megálmodott romantikus környezetben fognak élni és 
elfelejtették, hogy ehhez hozzá tartoznak a gazdálkodók és az emberek, akik otthon tartják a 
baromfit. Hiszen vidéken vannak. Vagy hogy képzelték tulajdonképpen?  
 
Egy dolog vidéken élni és másik dolgozni a gazdaságban. Hogyan lehet ezt a munkát 
vonzóbbá tenni? 
 
Ha a fiatalok számára nem kínálunk megfelelő szintű technológiát és berendezéseket a 
gazdaságokba, akkor soha nem csalogatjuk oda őket. A régi, elhasználódott technológia 
elriasztja őket. A fiatalokat a szupertechnológia lelkesíti fel, és ilyen van is a 
mezőgazdaságban. Csupán többet kell róla beszélnünk, bemutatnunk és egyidejűleg 
elmondanunk azt is, hogy kombájnt vezetni nem kevesebb mint kamiont vezetni, hogy egy 
kiváló szarvasmarha tenyésztő olyan, mint a sportoló, aki rekord eredményeket ér el. A 
modern gazdaságok nem olcsóak, fejlődésüket a fejlett világban a közforrásokból 
támogatják. Szlovákiában meg kell mondanunk, hogy szeretnénk-e, vagy sem, hogy ami az 
élelmiszereket illeti, önellátók legyünk, hogy olcsóbb termékeket importálunk a szlovák 
termékek rovására és hogy ez az út helyes-e. Rengeteg tapasztalatunk van a különféle rossz 
minőségű élelmiszerek importálásával, hogy választ tudjunk adni magunknak arra a 
kérdésre, hogy melyik a jobb út. 
 
És itt egy másik példa egy olyan fiatalemberre, akinek az élete össze fonódott a 
gazdálkodással, és tovább terjeszti ezeket az ötleteket. Tanárrá, tanácsadóvá és baráttá 
válik. 
 
A mezőgazdaságnak és a gazdálkodásnak ilyennek is kell lennie, mindig élő anyaggal 
dolgozunk főleg értünk, az emberekért. 

 

http://www.epochtimes.cz/2018041224115/Ztracime-kontakt-s-prirodou-

zahrada-by-pro-nas-mela-byt-kostelem-rika-predni-slovensky-sadar.html 

 

Zöld farmok és tető gazdálkodások 

Külföldön ez a téma már sokkal hosszabb ideje érvényesül. Sok nagyváros ilyen módon 
pótolja a hiányzó zöld növényzetet.  

http://www.epochtimes.cz/2018041224115/Ztracime-kontakt-s-prirodou-zahrada-by-pro-nas-mela-byt-kostelem-rika-predni-slovensky-sadar.html
http://www.epochtimes.cz/2018041224115/Ztracime-kontakt-s-prirodou-zahrada-by-pro-nas-mela-byt-kostelem-rika-predni-slovensky-sadar.html
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De van egy másik lehetőség is a gazdálkodásra. New Yourkban már ismertek a tető 
gazdálkodások az egyes éttermek, közösségek és egyének részére, ahol nagy mennyiségű 
zöldség termelődik ki.  

A gazdálkodó a kerti ágyakban termeszt, az öntözés csepegtető rendszerrel működik, és a 
fogyasztó felé vezető út nagyon rövid. 

Sőt így tenyésztik ki a baromfit és így álítják elő a tojásokat is a fogyasztó részére.  

Ez Szlovákiában még mindig csak a jövő zenéje. Az zöld tetők egy része az épületek rossz 
statikája végett bukott meg. De ez ismét egy kihívást jelent a vállalkozó kedvű és főleg 
kreatív fiatal emberek számára, akik ilyen vállalkozásba kezdenek.  

Emellett, minta gazdaságokként is szolgálhatnak a bővítés és művelődés számára. 

 

Méhek a városban 

A legtöbb növénynek szüksége van a rovarok általi beporozásra. Nálunk a beporozásra a 
méhek vannak leggyakrabban kihasználva, amelyeknek fokozatosan bővül a tenyészetük a 
városokban is, és főleg a tetőkön.  

Még a méz minőségi összetétele és íze is jobb volt, mint a monokultúrás növényzeteknél. 

Ez egy másik módja annak, hogy a gazdálkodó munkája érdekessé és hasznosíthatóvá 
váljon és a városban is. 

 

Reklám a bizniszednek 

A médiáknak manapság hihetetlen ereje és hozzáférhetősége van.  

A Nyitra-i Hidepark egy olyan hely, ahol termesztés folyik és egyben a közösség találkozó 
helye is. Ebből létre jöhet és fokozatosan létre is jön számos olyan üzleti szándék, amely 
ösztönzi a fiatalokat a további munkára. 

Ne féljenek, ilyen módon is megszólítani a nyilvánosságot a termékeikkel. A termék lehet 
kész termék, de egy olyan szolgáltatás, munka is, amelyet a fogyasztónak kínálnak.  

A kommunikáció nagyon fontos. Az elektronikus kommunikációval hihetetlen mennyiségű 
embert lehet elérni.  

 

https://www.facebook.com/hattasprimatorom/videos/2168480973193992/ 

 

https://www.facebook.com/hattasprimatorom/videos/2168480973193992/
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Egyre többször van szó a szoros összefonódásról a mezőgazdaság és a mindennapi élet, 

emberek, az éghajlatváltozás és az elektronikus média között. 

Íme egy példa arra, hogy egy férfi, egy fiatalember, hogyan befolyásolhatja a tömegeket 

egyszerű beszélt szóval. 

Igen, meg kell tanulnunk vagy újból meg kell tanulnunk az egyszerű szó használatát. 

Ahogyan a nagyszüleink és a dédszüleink is beszéltek, és átadták a tapasztalataikat 

egymásnak. 

Ma gyors, elektronikus és gépesített időket élünk. De így is fontos számunkra az ilyen szót 

meghallgatni, elgondolkodni rajta, majd cselekedni. 

Itt van egyik a sok közül: 

 

Tu je jedno z mnohých: 

https://www.facebook.com/vedome.org/videos/297114477531951/ 

 

Egyre több fiatal vesz részt az App-ok előkészítésében, amelyek innovatív 

megközelítésekről szólnak, szemét nélküli és pazarlás nélküli életformák nélkül. 

Ilyen a következő oldal is: 

https://www.facebook.com/hungryslovak/photos/a.493524364351737/648019

415568897/?type=3 

 

Jó gyakorlatok példái és a tapasztalatátadás 

Ma a hagyományos eljárásokat is megoszthatjuk egymásköszt videófelvételek álltal. Egy 

ilyen a hagyományos tészta elkészítése is. 

 

https://www.facebook.com/insiderpresents/videos/1054740818011224/ 

 

Nagymennyiségű olyan termékünk van, amelyek gyártási folyamatát érdemes lenne 

megörökíteni. Hogy ez a know how elárulását jelentené? 

Lehet, hogy el kellene gondolkodnunk azon, hogy jobb-e elárulni a titkot és közelebb 

kerülni az ügyfelekhez, avagy csendben hallgatni és hátráltatni ezzel a bizniszünket.  

https://www.facebook.com/vedome.org/videos/297114477531951/
https://www.facebook.com/hungryslovak/photos/a.493524364351737/648019415568897/?type=3
https://www.facebook.com/hungryslovak/photos/a.493524364351737/648019415568897/?type=3
https://www.facebook.com/insiderpresents/videos/1054740818011224/
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Minden a meggyőződésen és a megfelelő eljárás kiválasztásán múlik. 

A vállalkozás a sokszínűségről, kreativitásról, ötletgazdagságról és főleg az ügyféllel 

szembeni alázatról szól.  

Az ügyfélnek fontosnak kell lennie számunkra és nem lehet csak a második helyen.  

Ő az, aki befolyásolja a prosperitásunkat. 
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Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. 

Tento dokument reprezentuje výlučne názor autorov a Komisia a ani národná agentúra 

nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente. 


